
         

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 10 

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo 

vietovių vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–

2023 m.“ (toliau – VPS) priemones:  

„Ūkio ir verslo plėtra geriau 

panaudojant vietos išteklius“ 

LEADER-19.2-SAVA-6 

Remiamos veiklos:  

- verslo plėtra novatoriškai panaudojant vietos išteklius. 

Produkcijos iš vietos žaliavų gaminimas, naujų paslaugų kūrimas 

geriau panaudojant turimus pastatus, gamtą ir jos gėrybes, 

kultūros bei istorijos paveldą, taip pat kitus vietos plėtrai menkai 

panaudotus išteklius.  

Investicijos yra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

VVG teritorijoje veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys 

(labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės) ir/arba fiziniai asmenys 

(ūkininkai). 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 180 000,00  Eur 

(vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių eurų); 

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

60 000,00 Eur (šešiasdešimt tūkstančių eurų). 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

- iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra 

privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte 

įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis 

arba fizinis asmuo (ūkininkai), atitinkantys labai mažai įmonei 

keliamus reikalavimus. 

- iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra 

privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte 

įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis 

arba fizinis asmuo (ūkininkai), atitinkantys mažai arba vidutinei 

įmonei keliamus reikalavimus. 

Finansavimo šaltiniai:  

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

„Parama žemės ūkio 

produkcijos perdirbimui ir 

rinkodarai“ 

LEADER-19.2-SAVA-7 

Remiamos veiklos:  

- žemės ūkio produkcijos antriniam perdirbimui ir/arba 

rinkodaros priemonėms įgyvendinti, siekiant padidinti kuriamos 

produkcijos pridėtinę vertę.  

Investicijos yra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  
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VVG teritorijoje veiklą vykdantys privatūs fiziniai asmenys 

(ūkininkai) ir ūkininkų kooperatyvai. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 170 873,00 Eur 

(vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai 

septyniasdešimt trys eurai); 

 didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

66 666,00 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai 

šešiasdešimt šeši eurai). 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

- iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų (kai 

projektą teikia pareiškėjas, atitinkantis labai mažai įmonei 

keliamus reikalavimus); 

iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų (kai 

projektą teikia pareiškėjas, atitinkantis mažai arba vidutinei 

įmonei keliamus reikalavimus). 

Finansavimo šaltiniai:  

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 350 873,00 Eur (trys šimtai penkiasdešimt 

tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt trys eurai) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse 

www.radviliskiovvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Aušros a. 10–106 kab., 

Radviliškis. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. rugpjūčio 16 d. 8.00 val. iki 2019 m. 

rugsėjo 16 d. 16.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ biure, 

adresu: Aušros a. 10–106  kab., Radviliškis. 

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami 

priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar 

vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą. 

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo 

laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus 

išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte). 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Vietos 

veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ biure, adresu Aušros a. 10–106 kab., Radviliškis ir telefonu 

(8 422) 69 046 darbo dienomis: pirmadienis – ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais 

nuo 8.00 val. iki 15.45 val. 

 

http://www.radviliskiovvg.lt/
http://www.nma.lt/

